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a ľuďmi, ktorí majú moc, a zmenia sa k lepšiemu, Videli sme 
okrem toho, vznešenejšiemu životu delfínov a veľryby, ktoré 
čo robíme práve teraz, v láske a mieri,  sami nabehli na plytčinu 
ako je roznášanie letákov, potom bude všetok život na mnohých miestach 
vyučovanie vegetariánstva na Zemi v jednote. po celom svete, 
a otvárania A modlime sa, aby sa to stalo v posledných pár rokoch 
vegetariánskych reštaurácií, veľmi skoro. sa to stáva častejšie. 
chodenia do škôl, Potrebujeme to. Sú tieto udalosti spojené 
ukážok vegetariánskej stravy Potrebujeme zmenu s globálnym otepľovaním? 
atď. atď. v ľudskom vedomí. Pokúšajú sa tieto zvieratá 
Nie je to tak, že to, o čo ste sa Potrebujeme miesto a lásku niečo ľuďom povedať? 
pokúšali, zlyhalo. na tejto planéte, Áno, áno. 
Len to nie je také úspešné, aby nastala zmena. Hovoria to ľuďom 
ako by ste chceli. Už sme žili dosť dlho už dlhý, dlhý čas. 
Nie je to také rýchle, v tieni vojen, Hovoria nám to 
ako by sme chceli, aby bolo. krutosti, problémov, už dlhý čas,  
Ale má to dobrý vplyv hladu, útlaku všetkého druhu, ale len málo ľudí počúva. 
určitým spôsobom kvôli karme zabíjania. Ľudia nedokážu 
a prinesie to ovocie. Skutočne potrebujeme načúvať zvieratám, 
Nemám rada slovo zlyhať. závan čerstvého vzduchu. väčšina ľudí. 
Myslite pozitívne Potrebujeme mier, pokoj, Niektorí ľudia ich dokážu 
a skúste to znovu. bezpečnosť, šťastie počúvať, no nikto aj tak 
Choďte o míľu viac. a lásku medzi všetkými  nebude počúvať toho  
Premýšľajte, čo ešte urobiť. bytosťami na planéte. človeka. Úbohé duše. 
Ďakujem, Majsterka. Drahá Majsterka, Aké utrpenie museli znášať 
Nemáte za čo. predchádzajúce pokusy kvôli našej ľahostajnosti 
V zmysle znižovania emisií propagovať a povzbudiť a zlým zvykom. 
skleníkových plynov, ľudí, aby sa zmenili Dúfajme, 
boli by ste schopná na vegetariánov že sa ľudia viac rozvinú 
urobiť nám predstavu o tom, neboli veľmi úspešné. duchovne a porozumejú 
koľko by sme skutočne Radi by sme poznali potrebám zvierat 
mali znížiť, vaše návrhy, a dajú im lásku a úctu, 
aby sme zastavili túto krízu ako by sme mohli efektívne akú si zasluhujú. 
globálneho otepľovania? propagovať vegetariánstvo, Dúfam, že ľudia sa 
Musíme zredukovať aby sa stalo čoskoro prebudia. 
80 % znečistenia v Thajsku novým trendom Pre ich vlastné dobro 
z plynov a pomohlo vyriešiť a pre dobro zvierat. 
a všetkého ostatného. globálne otepľovanie. Deje sa táto veľká zmena  
A zastaviť jedenie zvierat. Ďakujem, Majsterka. na Zemi preto, 
To je jediná cesta Už som vám to povedala, že bola Zem pozdvihnutá 
na okamžité zastavenie ako pri všetkom inom, do vyššieho vedomia? 
80 % znečistenia plynmi. musí to začať od vlády A čo sa stane, keď bude 
Zvyšok, a médií, pretože oni sú tento proces ukončený? 
viac menej 20 %, najmocnejším nástrojom Privedie táto veľká zmena 
dokáže príroda absorbovať na šírenie informácií na Zemi všetky žijúce bytosti 
a postarať sa o to a Zem ľuďom vo veľkom merítku. do jednoty? 
sa dokáže obnoviť sama. Takže tak isto v Thajsku, Je veľmi nepríjemné 
Zem má mechanizmus myslím, že by ste mali  znášať očistný vplyv. 
na vlastnú obnovu. napísať alebo hovoriť  Ak si ale ľudia uvedomia, 
Je to len tak, s vládou a médiami že je to len varovanie 
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jej vyrušovanie. medicínska starostlivosť  že planétu preťažujeme. 
Myslela som, že sme o zvieratá a ľudí, atď. Príliš veľa znečisťujeme 
ochraňovaní, obzvlášť všetky druhy znečistenia a vytvárame príliš 
keď som práve skončila pochádzajú z výroby mäsa. vražednej karmy. 
meditáciu večer, Nie je to len pôda, Preto sa Zem dokonca  
predtým, než som si ľahla. ktorú používajú. ani nesmie obnoviť, 
Poraďte mi, Majsterka. Nie je to len metán a kvôli zlej karme obyvateľov. 
Toto nie je celkom oxid dusný, ktorý produkujú, Hneď ako vymažeme túto 
duchovná bytosť. sú to všetky zlú odplatu 
To vy ste ešte stále vedľajšie produkty. vplyvom zabíjania, 
na nízkej úrovni. Ten zoznam nemá konca. potom sa Zem zmení, 
A táto osoba bola Môžete si znovu pozrieť bude smieť opraviť sa, 
váš bývalý milenec na SupremeMasterTV.com zregenerovať sa 
a vy ste práve teraz niektoré fakty. a znovu podporovať život. 
na jeho úrovni, takže vás A aktuálne informácie, Všetko sa to točí 
proste prichádza navštíviť. ktoré sme zhromaždili okolo karmy. 
Bolo to tiež kvôli z vedeckého pohľadu, Preťažujeme schopnosť 
zostávajúcemu pripútaniu keď si ich spojíte dohromady, Zeme, takže musíme 
vo vašom srdci. urobíte si obraz. obrátiť naše činy. 
Ale len čo sa dostanete hore, Niekde som už zmieňovala Všetko je to o tom. 
na vyššiu úroveň, veľa z toho. Jedenie mäsa spôsobuje 
on zmizne. Nemôžeme sa úplne  80 % globálneho otepľovania 
Zanecháte ho vzadu spoliehať iba na ekologické  zo znečistenia. 
a neskôr mu pomôžete. technológie, aby sme  Ak teda len prestaneme 
Keď pôjdete vyššie, zachránili planétu, nie. jesť mäso, 
aj jemu sa pomôže Pretože najhoršia príčina prestaneme zabíjať zvieratá 
a potom ho viac neuvidíte. je z mäsového priemyslu. kvôli jedlu, 
Meditujte viac. Každý to vie. potom 80 % znečistenia  
A nebuďte pripútaná Všetci vedci nám to už z plynov zmizne. 
k žiadnemu z minulých oznámili. A budeme žiť v mieri, 
vzťahov, Dobrý deň, Majsterka. v zdraví, šťastí a opäť 
či už z tohto života Dobrý deň. budeme mať dlhý život. 
alebo z minulého života. Som z Austrálie. Ak sa ľudia v Thajsku 
Akýkoľvek vzťah Som veľmi šťastná, že som tu sústredia na používanie 
teraz máte, postarajte sa oň, dnes, a môžem sa podieľať menej energie a budú 
živte ho a to je ono. na tejto konferencii s vami. pestovať veľa stromov,  
Veľa šťastia. Moja otázka je, no budú ďalej jesť mäso, 
Ďakujem. že mám zážitok mohli by sme snáď zastaviť 
Moja druhá otázka je, duchovnej bytosti,  globálne otepľovanie? 
keď som meditovala, ktorá prišla, ľahla si  Nie. Je to veľmi malý efekt. 
vždy, keď sa koncentrujem, a spala za mnou, Pretože výroba mäsa 
po krátkom čase keď som spala spôsobuje 80 % 
cítim určitú napätosť na pravej strane, globálneho otepľovania. 
v časti mojej hlavy. stalo sta to dva alebo trikrát. Už som vám to povedala, 
A keď pokračujem, Položila svoje ruky  kvôli súvisiacemu  
vybuchuje to okolo mňa a objímala ma. znečisťovaniu 
a ja cítim, že tento proces Posledný krát to bolo z rôznych smerov; 
mi pomáha vyčistiť len pred pár dňami. doprava, znečisťovanie vody,  
všetky dojmy Nebojím sa, ťažba dreva, odlesňovanie, 
a tak podporiť čistejšie no obťažuje ma  chladenie, 
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mentálne sústredenie. 
Chápem, že to zažívam preto, 
že som predtým praktikovala 
rôzne druhy meditácie. 
Majsterka, dúfam, že mám  
pravdu. Cítim sa sebaistejšia, 
mám lepšiu koncentráciu 
a som oveľa šťastnejšia. 
Pochybujem kvôli tomu, 
že tá bytosť stále prichádza 
a narúša moje súkromie. 
A tiež, Majsterka, 
rada by som vám  
poďakovala za všetku vašu 
lásku, milosť a dobrotu, 
bez ktorej viem, 
že by som nikdy nebola tým, 
kým som. 
A veľmi vás milujem, 
som vám veľmi vďačná 
za to, čo robíte 
pre nás všetkých a pre svet. 
Ďakujem, Majsterka. 
Nemáte za čo, 
nemáte za čo. 
Niekedy vidíte, 
že je to správne. 
Ak sme predtým praktikovali 
nejakú inú metódu 
a stále je tam nejaká 
pretrvávajúca energia 
v tele, trvá to nejaký čas, 
kým sa to vyčistí. 
Ale ste na tom už 
oveľa lepšie, keďže dokážete 
sama vidieť, že sa cítite 
sebaistejšia, šťastnejšia, 
len pokračujte v meditácii 
so všetkou svojou  
oddanosťou a láskou 
a veci sa zlepšia. 
Okamžite sa toho zbavíte. 
Budete okamžite očistená 
od všetkého, 
čo vás otravuje. 
A ten človek vás viac 
nepríde otravovať. 
Ďakujem. 
Nemáte za čo. 
Ak sme ešte nesplatili 

naše dlhy 
predtým, než odídeme, 
zoberie nás Majsterka aj tak? 
Ach, iste, iste. 
Nejako to splatíte. 
Ak to nesplatíte tu, 
splatíte to trochu vyššie. 
Pretože  
prírodný karmický zákon 
vám to odpočíta, 
či už to chcete splatiť 
alebo nie. 
Neobávajte sa, 
že to nemôžete splatiť. 
Kráľ karmy 
vám to odoberie. 
Buď z vášho  
duchovného účtu 
alebo z vášho 
fyzického utrpenia. 
Takže sa uistite, 
že nerobíte žiaden ďalší 
karmický dlh. 
Dodržiavajte päť prikázaní. 
Dodržiavajte striktnú 
vegánsku stravu, žite 
cnostný život a budete  
so mnou. Nebojte sa. 
Prídem vás zobrať 
v každom prípade. 
Ide len o to, že ak  
nezachovávate  
karmický zákon,  
zákon príčiny a účinku, 
budete trpieť v tomto živote. 
Alebo spomalíte svoj 
duchovný vzostup. 
Alebo budete namiesto toho  
v nižšej úrovni vedomia, 
napríklad 
ste mali ísť do Piatej Úrovne 
ale pretože ste sa nedržali 
morálneho štandardu 
ľudskej bytosti 
a dobrovoľne ste spáchali 
nový karmický dlh, 
potom možno nebudete 
môcť ísť do Piatej. 
Možno pôjdete len 
do Tretej alebo Štvrtej. 

Je to škoda. 
Ale prídem vás zobrať 
v každom prípade. 
Ide len o to, že budete 
trpieť v tomto živote 
alebo v tom nasledujúcom. 
Telesne, duchovne alebo 
emocionálne, ako sa to  
vezme. Takže určite  
žite cnostný život. 
Návodom je päť prikázaní. 
Striktná vegánska strava. 
Čiňte dobro. 
To je všetko, čo musíte  
urobiť. A budete bezpečne 
so mnou. 
Nikdy vás neopustím. 
Ide len o to, že budete trpieť, 
ak nebudete nasledovať 
Vesmírny Zákon. 
Nie je to tak, 
že vás opustím, alebo sa 
na vás budem hnevať, 
alebo že vám niečo urobím. 
Tak to nie je. 
Je to len karmický zákon, 
je veľmi, veľmi presný. 
A ja ho nemôžem porušiť. 
Keď som vám raz povedala, 
čo máte robiť, 
mali by ste to robiť, áno? 
Ďakujem. 


